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Ensino de história com jogos digitais: análise da perspectiva de monarquia em Reigns

Beatriz Santos da Silva 1

Resumo: Este artigo tem como objetivo analisar como é desenvolvida a perspectiva sobre

monarquia no jogo digital Reigns e suas potencialidades para o ensino de história. Reigns, é

um jogo comercial, que possui muitos elementos da dinâmica de governos monarquistas em

sua dinâmica e narrativa. Para este caminho, o artigo faz uma descrição dos objetivos do

ensino de história através do que está proposto na BNCC, apresenta uma abordagem do uso

de jogos digitais no ensino de história e discute como são mobilizadas as metodologias e

saberes entre docentes e discentes para a construção do conhecimento histórico.

Palavras-chave: Reigns, ensino de história, jogos digitais

Abstract: This article aims to analyze how a perspective on the monarchy is developed in the

digital game Reigns and its potential for history teaching. Reigns, is a commercial game that

has a lot of elements of the dynamics from monarchical governments. Thereunto, the article

makes a description of the objectives of history teaching through what is proposed in the

BNCC. It presents an approach to the use of digital games in the history teaching and

discusses how methodologies and knowledge among teachers and students are mobilized for

the construction of historical knowledge.

Key-words: Reigns, history teaching, digital games

“Só se aprende o que não se sabe, logo o exercício da

aprendizagem é uma atitude criativa.” (Pereira e Giacomoni)2

Introdução

A História, como campo de conhecimento sistematizado, desenvolveu-se no século

XIX, quase que ao mesmo tempo em que se expandiam as escolas secundárias, que

introduziam o conhecimento histórico como disciplina escolar.3 Segundo Guimarães (2015,

3 ABUD, Katia Maria. Combates pelo ensino de História. In: ARIAS NETO, J. M. (Org.). Dez anos de pesquisa
em ensino de história. Londrina: Atritoart, 2005.

2 p.12. GIACOMONI, Marcello Paniz; PEREIRA, Nilton Mullet. Jogos e ensino de história. 2018.

1 Graduanda de Licenciatura em História na Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS).
e-mail: profbeatrizssilva@gmail.com
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145), “as mudanças ocorridas no ensino de história nas décadas de 1970 e 1980 situam-se no

movimento historiogŕafico vivido no Brasil, nas modificações ocorridas no debate

acadêmico, no mercado editorial, na pós-graduação, enfim, na produção da história.” 4

No Brasil, os anos iniciais de estudo da história enquanto disciplina escolar, é o

ensino fundamental. Nesse período, a Base Curricular Nacional determina que um dos

objetivos centrais do ensino de história é “estimular a autonomia de pensamento e a

capacidade de reconhecer que os indivíduos agem de acordo com a época e o lugar nos quais

vivem, de forma a preservar ou transformar seus hábitos e condutas.”5

Para atingir os objetivos preconizados na BNCC, seriam necessárias mudanças: estruturais

das instituições escolares, curriculares nas disciplinas escolares e universitárias, e

metodológicas no ensino de história.

O uso de metodologias que não são atrativas aos estudantes no ensino básico no Brasil

se deve a múltiplos fatores, na maioria das vezes o fator central é falta estrutura nas

instituições de ensino para o uso de recursos que promovem metodologias mais atrativas.

Além das carências desses recursos, o mundo digital cresceu significativamente na última

década, transformando as brincadeiras infantis e mudando as dinâmicas sociais entre a

juventude.

Os dispositivos móveis como o celular e o tablet promovem uma interação mais fácil

com as mídias digitais devido à facilidade de transporte desses dispositivos, dados mostram

que 71% da população do Brasil tem acesso à internet, dentre essa porcentagem, “66% da

população brasileira é ativa em redes sociais. Além disso, eles(os brasileiros conectados)

passam em média 4h41min na internet com seus dispositivos móveis”6. Portanto, podemos

considerar que esses dispositivos possuem um grande espaço em nossa rotina, seja como

forma de lazer, interação social ou profissional.

Algumas decisões significativas do nosso cotidiano têm sido tomadas em poucos

cliques em computadores, ou em um arrastar de dedos nas telas dos smartphones e tablets,

desde que os sistemas de informação evoluíram e foram capazes de guardar cada vez mais

6 “Brasil: os números do relatório Digital in 2020.” Disponível em:
https://www.pagbrasil.com/pt-br/insights/brasil-os-numeros-do-relatorio-digital-in-2020/. Acesso em: 22 de jul.
de 2021.

5 Base Nacional Curricular Comum, 2018. p.400. O BNCC é um documento que propõe as diretrizes de ensino
para a educação básica, e é construído por um conjunto de profissionais e especialistas da educação e
homologado pelo Ministério da Educação.

4 p.145. FONSECA, Selva Guimarães. Caminhos da história ensinada. Papirus Editora, 1993.
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dados e a internet passou tomar mais relevância em nossas vidas cotidianamente através das

redes sociais, dos aplicativos de finanças pessoais, dos aplicativos bancários, das lojas

virtuais e muitos outros serviços e necessidades, que em alguns casos substituem o

deslocamento para a realização dessas atividades. Com essas transformações, as disciplinas

escolares acabam por competir com a atenção que os estudantes direcionam ao mundo digital,

quando o ideal seria que essa relação fosse um diálogo.

A falta de estrutura para inserção de novos recursos didáticos e de formação

continuada para docentes que já atuam em instituições educacionais, é um dos fatores que

levam à limitação da diversificação desses recursos didáticos, restando à sala de aula uma

relação entre quadro (branco ou de giz), livro didático e exposição do professor. Um livro

didático, através de suas abstrações, não é capaz, sozinho, de mobilizar os percursos feitos

pelo trabalho do(a) historiador(a) até chegar àqueles conceitos que ali estão postos,

consequentemente, usá-lo como único recurso didático também afasta (a)os estudantes de

estabelecer uma relação de aprendizado genuína, muitas vezes levando a um processo de

memorização reduzido ao objetivo de obtenção da aprovação na disciplina.

Um conceito histórico, por exemplo, não é um elemento que deve apenas ser

apresentado como algo pronto, visto que o processo de aprendizagem em história requer um

conjunto de habilidades dos(as) estudantes, como: domínio da escrita e leitura, capacidade de

situar-se temporalmente, leitura e interpretação de fontes históricas.

Segundo Caimi (2012), na construção de conceitos, os “sujeitos aprendentes” buscam

“dominar linguagens, estabelecer relações, compreender fenômenos e significados, extrair

regularidades, produzir sentidos, transferir o conhecimento para outros contextos, criar novas

soluções, etc.”7 Portanto, analisando as capacidades cognitivas que os indivíduos precisam

mobilizar, a aprendizagem histórica é um processo cognitivo ativo.

Os jogos digitais e a educação possui muitas possibilidades no processo de

aprendizagem do ensino de história, relação que se intensifica à medida que os jogos evoluem

tecnologicamente e na proporção que essas mídias digitais se integram ao nosso cotidiano,

dessa forma, as interações podem se referir a melhora de capacidades motoras, raciocínio

lógico ou até mesmo interpretação de textos.

Nesse artigo vamos analisar o jogo digital Reigns, ele se encaixa na categoria de jogos

comerciais, sendo assim, ele não possui fins educacionais em sua construção. Os jogos

7 CAIMI, Flávia Eloísa. Aprendizagem da história na educação básica: um longo caminho desde os métodos
verbalistas até a investigação histórica. Documento Monumento. Universidade Federal de Mato Grosso. Vol. 6
- N.1 - JUN/2012
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digitais são subdivididos em gêneros8, no caso de Reigns, ele se encaixa no gênero

"Estratégia''. Nesse tipo de jogo, não necessariamente sua capacidade motora é o mais

relevante para atingir os objetivos propostos, mas sim, o desenvolvimento de estratégias, que

muitas vezes envolve uma leitura mais aprofundada para conhecer todos os elementos do

jogo e todas as possibilidades, no intuito de desenvolver a melhor estratégia para atingir o

objetivo. Nesta obra, pretendo discutir a importância cultural dos jogos digitais e como eles

são, e podem ser apropriados para o ensino de história.

Jogos digitais: uma definição

Um jogo digital ou um jogo eletrônico, são palavras utilizadas para referenciar um

jogo que foi criado para ser jogado em dispositivos eletrônicos como consoles9, PCs,

mobiles10 ou realidade virtual (RV).11 Os primeiros jogos digitais eram unicamente jogados

em consoles, dispositivos eletrônicos construídos especificamente para esses jogos.

Magnavox Odyssey foi o primeiro console da história, lançado em 1972 por Ralph Baer pela

empresa MagnaVox.

Desde o primeiro lançamento, muitas outras empresas com novos consoles, novos

jogos e novas tecnologias, construíram e evoluíram o mercado dos jogos digitais,

movimentando bilhões de dólares na economia mundial. Apenas em 2020, o setor de jogos

digitais teve receita de US$ 126,6 bilhões, e a plataforma que liderou esse resultado foi a

mobile.12 Esse aumento da adesão aos jogos digitais, e consequente aumento do faturamento,

foi impulsionado pela pandemia do COVID-19, que teve início em 2020, quando o

confinamento foi definido como palavra de ordem em diferentes países, como medida de

12 Mercado de games tem receita 12% maior em 2020 com a COVID-19. Disponível em:
https://canaltech.com.br/games/mercado-de-games-tem-receita-12-maior-em-2020-com-a-covid-19-177046/.
Acesso em: 22 de jul. de 2021.

11 É um ambiente virtual criado por um conjunto de dispositivos (fone, computador, um óculos especial, um
controle). Esses dispositivos contribuem para que o(a) jogador(a) sinta-se mais inserido no mundo virtual e mais
distante da realidade, principalmente com os óculos que fecham a visão para tudo que está fora do jogo.

10 Mobile é o termo em inglês que se refere à dispositivos móveis, que não precisam estar a maior parte do
tempo conectados a uma fonte de energia, possuindo uma bateria interna que facilita o deslocamento.

9 Consoles são computadores criados especificamente para jogos, eles podem ser conectados à um aparelho de
TV ou podem ter uma tela embutida que garanta a portabilidade do aparelho. Alguns aparelhos mais recentes
cumprem a função de executar outros serviços streamings para além dos jogos, caso conectados a internet,, mas
ainda na área de entretenimento.

8 Os gêneros nos jogos digitais servem para classificar qual a experiência que você vai ter jogando aquele jogo.
Jogos de ação, por exemplo, envolvem mais agilidade com o controle do jogo. Jogos de estratégia envolvem
mais raciocínio lógico e leitura. Ou seja, cada gênero exige diferentes esforços cognitivos diferente do(a)
jogador(a).
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contenção do aumento dos casos da doença e consequentemente baixa na taxa de

mortalidade.

Os jogos digitais não possuem espaço apenas no entretenimento, com a produção de

obras cada vez mais competitivas através da internet, surgem os Esportes Eletrônicos ou

eSports, que são “competições disputadas em games eletrônicos em que os jogadores atuam

como atletas profissionais de esportes tradicionais e são assistidos por uma audiência

presencial e/ou online, através de diversas plataformas de streaming online ou TV.”13 As

competições de jogos eletrônicos existem desde 1972, o ano de criação do primeiro console,

mas a internet promoveu profundas mudanças no que se refere à quebra de barreiras na

competitividade global, profissionalizando as competições de jogos digitais. Em 2011, com a

criação do Twitch, um site que transmite jogos digitais, a realidade da competição e

transmissão instantânea com mais facilidade se tornou muito mais acessível globalmente.14

Dentro dos jogos digitais, temos os mobiles, que são jogos desenvolvidos para

dispositivos móveis (celulares e tablets). Antes da criação de jogos para aparelhos celulares e

tablets, os consoles portáteis já existiam, o primeiro foi o Auto Race criado pela Mattel em

197615. Os jogos para dispositivos mobiles também existiam, mas acompanhavam a

simplicidade da própria estrutura do dispositivo, que não tinha como função principal os

jogos, mas sim, um conjunto de outras ferramentas.

Com a criação dos sistemas operacionais para dispositivos móveis, os celulares se

transformaram em ferramentas mais potentes a cada atualização16. Os jogos em diferentes

gêneros também avançaram conjuntamente com os sistemas operacionais, ganhando gráficos

cada vez melhores, e ficando mais complexos, visto que a evolução tecnológica dos

dispositivos promove experiências ainda mais imersivas.

Na indústria dos jogos digitais, temos duas importantes classificações de produção:

Indie Games e Triple A. Os Indie Games são jogos feitos de maneira mais independente, com

o mínimo de mão de obra possível, o suficiente para cumprir todas as etapas de produção, e

podem ser feitos até mesmo por uma pessoa. Os jogos Triple A são feitos por grandes

empresas e grandes equipes, são produções mais elaboradas. Ambas classificações podem ter

igualmente jogos de grande receptividade do público.

16 Os sistemas operacionais dos celulares possuem versões, que quando atualizadas, promovem novas
funcionalidades ao aparelho, ou corrige erros da versão anterior.

15De acordo com a matéria “A história dos consoles portáteis (parte 1)”. Disponível em:
https://www.gameblast.com.br/2018/07/historia-consoles-portateis-parte1.html. Acesso em: 22 de jul. de 2021.

14 Ibidem

13 O que são os eSports? Disponível em: http://cbesports.com.br/esports/esports-o-que-sao/. Acesso em: 22 de
jul. de 2021.
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Os avanços na indústria dos jogos não está ligada somente a criação de gráficos

progressivamente mais realistas, pois, a jogabilidade17 e a narrativa são elementos capazes de

potencializar qualquer gráfico, assim como o uso de gráficos mais avançados, sozinhos, não

são garantia de uma boa experiência e boa receptividade do público. Gráficos 2D (perspectiva

bidimensional) ainda são utilizados em muitos jogos, ainda que a indústria já ofereça

experiências 3D (perspectiva tridimensional). No que se refere à gráficos mais realistas, o

gráfico 2D, representa uma perspectiva menos realista que o 3D, que muitas vezes utilizam

atores reais na produção, aplicando a computação gráfica nos atores.

Sendo assim, os jogos também se comportam como uma produção artística, na qual o

valor investido não vai necessariamente ser o elemento essencial analisado pelas pessoas que

vão apreciar determinada obra, mas sim, os sentimentos e o envolvimento que essa obra pode

promover através da experiência do ato de jogar.

Ensino de história e os jogos digitais

A utilização de um jogo digital como fonte histórica, ou mais especificamente fonte

de representações históricas, é oriunda do uso das ‘novas modalidades de fontes’ iniciadas a

partir das teorias da Escola dos Annales. Esses usos podem ser justificados também pelos

significativos avanços tecnológicos do século XXI, ampliando a circulação de informações,

como afirma Carvalho (2010,p.2), “escrever sobre história se tornou um exercício de pensar o

global e local através de amplas perspectivas. Isto só foi possível devido à interação

informacional que permitiu que correntes historiográficas diversas entrassem em contato”.

Compreende-se aqui que os jogos usam representações históricas do passado, pois não

possuem compromisso com os métodos de investigação historiogŕaficos, mas ainda assim,

apresentam narrativas com referências em temas históricos. Essas representações não estão

presentes apenas nos jogos digitais, mas também no cinema, na literatura, e na música.

Segundo Telles (2015, p.176), o discurso da História sobre o passado é apenas um

ponto de vista sobre o passado. Não é lícito, portanto, sobrepor História e passado. O ponto

em comum existente em formas de representação como História e o romance literário é o seu

modo narrativo

Nesse sentido, com foco no reflexo cultural dentro das possibilidades dos jogos

digitais, busco compreender as relações entre a produção historiográfica e as representações

que emergem dessas produções digitais, “através de sua análise, é possível compreender

17 Jogabilidade é o sistema de regras e possibilidades dentro do jogo com o qual o(a) jogador(a) interage.
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como as obras são construídas, produzidas, narradas e como se inserem no mundo social, o

apropriando, interpretando e ressignificando.”18

De acordo com Bittencourt (2008, p.99),

as transformações no ensino de História podem ser identificadas mediante a
análise de várias propostas curriculares elaboradas a partir de 1980 pelos
Estados e municípios e pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, produzidos
pelo poder federal na segunda metade da década de 90. Nos últimos dez anos
tem surgido uma variedade de propostas que almejam proporcionar um
ensino de História mais significativo para a geração do mundo tecnológico,
com seus ritmos diversos de apreensão do presente e seu intenso
consumismo, o qual desenvolve, no público escolar, expectativas utilitárias
muito acentuadas.

Parte do processo do ensino de história é entender que os(as) estudantes possuem sua

própria bagagem de vida que contribuem para a compreensão do mundo, para Caimi(2021,

p.146),

nas vivências cotidianas, nas transmissões familiares, nas trocas sociais, nas
informações oferecidas pelas mídia. No entanto, o trabalho de apropriar-se do
conhecimento acumulado por sucessivas gerações requer intencional
aprendizagem, realizada em ambientes formais de ensino.

O processo de compreensão dos elementos que compõem o aprendizado de História,

passam por uma cadeia de habilidades adquiridas ao longo da vida: ler, escrever, noção de

tempo e espaço, e a socialização humana. No âmbito escolar, essas habilidades são colocadas

gradualmente no currículo desde a educação infantil, mas o currículo oficial muitas vezes

difere do currículo praticado, além da trajetória individual de cada estudante. Ao chegar à

sala de aula, no ensino fundamental, por exemplo, conceitos como "revolução,

independência, absolutismo" e tantos outros conceitos históricos, na maioria das vezes, não

são compreendidos através do primeiro contato.

Os métodos de investigação histórica, necessários para a aprendizagem histórica, são

importantes em todos os graus de aprendizagem, seja para os(as) estudantes da educação

básica, seja para docentes em seus diferentes graus universitários, o que muda é a escala em

que esses métodos são aplicados. Em sala de aula, a aplicação desses métodos transforma-se

em dúvidas e pesquisas sobre modelos que se aproximem da investigação histórica.

Becker (1994) apresenta-nos um modelo pedagógico que muito tem a ver com as

premissas da educação histórica, a pedagogia relacional, que “compreende (teoria), que o

aluno só aprenderá alguma coisa, isto é, construirá algum conhecimento novo, se ele agir e

18 BELLO, Robson Scarassati; VASCONCELOS, José Antonio. O videogame como mídia de representação
histórica. Revista Observatório. Vol. 3, n. 4, Agosto. 2017.
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problematizar a própria ação, apropriar-se dela e de seus mecanismos íntimos.” 19Nessa

pedagogia existe uma preocupação docente em buscar materiais com os quais os(as)

estudantes podem envolver-se com questionamentos iniciais em que há pouca interferência

docente, exigindo assim o uso da criatividade em torno desse material, e uma orientação

docente sistematizada com o objetivo de extrair o máximo de informações e indagações entre

os(as) estudantes.

Os jogos digitais no ensino de história, trazem suas especificidades de análise como

um objeto de ensino e também fonte de representações e discursos sobre o passado. Eles se

dividem em jogos criados objetivamente para serem utilizados de forma pedagógica e outros

que são criados com objetivos comerciais e que se utilizam de conceitos e representações

históricas, mas que não possuem compromisso com a ‘fidelidade’ ou ao menos proximidade

dela em suas obras20. Costa (2015, p.32-35) aborda essa diferença entre os jogos educativos e

educacionais, onde os educativos são construídos com o fim de ensinar algum conteúdo e os

educacionais são adaptações de jogos criados com fins comerciais para aprendizagem. Nessas

duas categorias, os jogos proporcionam a criação de uma ambientação virtual na qual o

jogador sente-se inserido em uma realidade diferente, com novas regras de convivência e

ambientação por meio dos tipos de interação construída pelo jogo.

Além de promover novas regras de interação, e o uso das mídias digitais como uma

linguagem para a aprendizagem, os jogos digitais promovem as sensações cognitivamente

estimulantes: competição entre jogadores(as), recordes a serem quebrados não só de outras

pessoas mas também os próprios recordes, a necessidade de encontrar novas formas de

executar um objetivo apresentado pelo jogo, e a necessidade de tomar decisões. Esses

elementos representam os estímulos criativos para aprendizagem.

Provavelmente você já deve ter ouvido em público ou particular, ou até você

mesmo(a) tenha experienciado isso, alguém jogando em um celular, onde o som do alto-

falante emitia alguns barulhos repetitivos que aludem rapidamente a jogos: barulhos

constantes de pingos, barulho de algo brilhando, sons de comemoração, entre outros sons

característicos de jogos. Esses sons são estímulos propositais que fazem parte do universo dos

jogos. A sensação de “ganhar”, de melhorar o desempenho naquele respectivo jogo, faz com

20 p.175 . TELLES, Helyom; ALVES, Lynn. Ensino de história e videogame: problematizando a avaliação de
jogos baseados em representações do passado. Anais do Seminário de Jogos Eletrônicos, Educação e
Comunicação, v. 1, n. 1, 2015.

19 BECKER, Fernando. Modelos pedagógicos e modelos epistemológicos. Educação e realidade, v. 19, n. 1, p.
89-96, 1994.
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que o(a) jogador(a) tenha a necessidade de entender profundamente o que está fazendo para

que possa executar melhor.21

O uso de recursos didáticos digitais, passa por muitas dificuldades de aplicação no

Brasil22, quando pensamos em estudantes do ensino público, e essa realidade ficou

evidenciada pela pandemia do COVID-19 em 2020, onde muitas escolas, públicas e privadas,

tiveram que adaptar toda sua rotina a uma alternativa virtual, mas em devolutiva, muitos dos

estudantes não tiveram como participar da modalidade dos estudos remotos. Apesar dessas

dificuldades da mobilização de recursos no ensino público, é possível utilizar opções

alternativas que estejam no cotidiano da vida muitos estudantes, o uso do celular é presente

em grande parte da sociedade brasileira, um estudo do IBGE indica que 79,3% da população

brasileira com 10 anos ou mais de idade, fazem o uso do aparelho. 23 De acordo com

Caimi(2006, p.14), devemos,

levar em conta o universo da criança ou do adolescente não é, pois, abdicar
do rigor intelectual ou do valor do conhecimento histórico, mas garantir que a
apropriação deste conhecimento ocorra permeada de sentido e significação,
resultando em sólidas aprendizagens. 24

Mesmo com a popularidade do uso do celular ou tablets, que possuem um preço mais

acessível que computadores, devemos levar em conta a enorme desigualdade social que se

evidencia através da exclusão digital no Brasil, que se deve ao fato de existir uma parcela da

população que não possui acesso aos aspectos essenciais de sobrevivência como alimentação

e saneamento básico, impossibilitando incluir o acesso às tecnologias digitais na lista de

aspectos básicos do cotidiano25.

25 Essa discussão sobre exclusão digital evidenciada pela pandemia do COVID-19 pode ser encontrada no
capítulo “Diálogos entre ensino de História e tecnologias digitais: dos dilemas às possibilidades ou um debate
necessário?” in: SANTISTEBAN FERNÁNDEZ, Antoni; FERREIRA, Carlos Augusto Lima (Org.). O ensino
de história no Brasil e Espanha: uma homenagem a Joan Pagès Blanch [recurso eletrônico]/Porto Alegre, RS:
Editora Fi, 2021.

24 p.24. CAIMI, Flávia Eloísa. Por que os alunos (não) aprendem História? Reflexões sobre o ensino,
aprendizagem e formação de professores de História. Tempo, Niterói, v. 11, n. 21, p. 21-32, julho de 2006.

23 De acordo com a matéria “79,3% dos brasileiros têm celular, informa IBGE”. Disponível em:
https://teletime.com.br/29/04/2020/793-dos-brasileiros-tem-celular-informa-ibge/. Acesso em: 22 de jul. de
2021.

22 O livro didático pode ser considerado o recurso didático de maior facilidade de acesso entre discentes e
docentes, muitas vezes o único disponível. É um recurso que possui muitas limitações, mas pode ser
potencializado de acordo com a intermediação docente. O momento da escolha desse recursos para cada
instituição é crucial, pois de acordo com o MEC, os livros escolhidos devem ser utilizados por quatro anos. Um
dos obstáculos para uma boa escolha é a gestão escolar, municipal ou estadual, que nem sempre atende às
decisões docentes da escolha de editoras consideradas mais adequados para aquela instituição.

21 Essa análise foi inspirada do capítulo “Jogadores engajados e recompensas simbólicas”, in: MASTROCOLA,
Vicente Martin; MELLO, Felipe Corrêa. Game Cultura: comunicação, entretenimento e educação. Cengage
Learning. São Paulo, 2016.
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Quanto ao acesso à internet e tecnologias digitais, devemos levar em conta a

velocidade da internet que está sendo acessada, a quantidade de pessoas que compartilham

essa internet e quantidade de pessoas que compartilham os dispositivos utilizados para o

acesso à internet, pois, todos esses aspectos interferem diretamente na qualidade e nas

possibilidades do uso desse recurso.

As novidades tecnológicas, sozinhas, não são suficientes para a aprendizagem, afinal,

elas são meios de comunicação, as informações encontradas nesses dispositivos são criadas e

elaboradas por seres humanos, das mais diversas formas, os dispositivos através da internet,

faz a junção dessas informações e/ou a comunicação com outros dispositivos. “A internet,

por exemplo, quando utilizada apenas como repositório de informações, favorece a

aprendizagem tanto quanto o faziam as antigas enciclopédias escolares ou fazem os livros

didáticos.”26 Portanto, a mediação docente com os conhecimentos historiogŕaficos e

pedagógicos é essencial para mobilizar as conexões necessárias entre os recursos didáticos e

conhecimentos históricos, sejam eles os recursos tradicionais (livros didáticos, mapas,

jornais) ou recursos das tecnologias digitais (internet, jogos digitais, aplicativos mobiles).

Para docentes, os currículos escolares através da seriação funcionam como uma

espécie de guia, que ajuda o(a) docente a partir de um ponto do qual supostamente alguns

conceitos já foram introduzidos em momentos anteriores da vida escolar. Mas esse guia não é

suficiente para a abordagem de conceitos, o(a) docente precisa analisar cada ambiente escolar

e fazer cotidianos exercícios de nivelamento de cada turma, ainda que elas pertençam a um

mesmo ano e série escolar,

quando o professor, no cotidiano da sala de aula, tem como objetivo um
ensino renovado de História, procurando diferenciar a sua prática com a
utilização de documentos e diferentes linguagens, ele precisa ter, como um
dos pressupostos do seu trabalho, a aquisição, construção e utilização dos
conceitos históricos pelos alunos. 27

De acordo com Schmidt (1999), um conceito é um “corpo de conhecimentos, gerais

ou específicos, abstratos ou concretos, que possuem relação intrínseca com objetos,

acontecimentos, pessoas, ações, etc.”28 Sendo assim, um conceito, por composição, pode

conter outros conceitos que não necessariamente fazem parte do universo cultural de quem

está entrando em contato com ele, palavras que ainda não possuem uma compreensão

28 Idem

27 SCHMIDT, Maria Auxiliadora. Construindo conceitos no ensino de história: "a captura lógica" da realidade
social. História & Ensino, Londrina, v. V, p. 147-163, Outubro de 1999.

26 p.199. MAGALHÃES, Marcelo et al. Ensino de História: usos do passado, memória e mídia. Rio de
Janeiro: FGV, 2014.
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consolidada, o que faz com que a simples leitura do que está definido, algumas vezes não seja

suficiente para a compreensão. Segundo Ferreira (2004, p.32),

a construção do conhecimento acontece quando ocorre, inicialmente a
reconstrução, a análise e, posteriormente, a interpretação das evidências dos
acontecimentos e das práticas coletivas dos homens nas dinâmicas de suas
transformações.

A formação de um conceito Segundo Bittencourt (2018, p.183),

o conhecimento histórico não se limita a apresentar o fato no tempo e no
espaço acompanhado de uma série de documentos que comprovam sua
existência. É preciso ligar o fato a temas e aos sujeitos que produziram para
buscar uma explicação. E para explicar e interpretar os fatos, é preciso uma
análise, que deve obedecer a determinados princípios. Nesse procedimento,
são utilizados conceitos e noções que organizam os fatos, tornando-os
inteligíveis.

Partindo da concepção de que a construção do conhecimento deve ser culturalmente

contextualizada, é que o jogo digital e seus diversos gêneros e plataformas29 abre

possibilidades de contribuição para o ensino de História.

As possibilidades de uso de jogos digitais na aprendizagem são variadas: É
possível falar em uma aprendizagem através de jogos, em aprender com jogos
e aprender fazendo jogos. No primeiro caso, trata-se do uso de jogos de
computador desenvolvidos para dar conta de um conteúdo educacional
específico. No segundo caso, trata-se da adaptação de jogos não educativos
com a finalidade de ensinar ou demonstrar conceitos ou métodos. 30

Os estudos sobre educação e ensino de história no Brasil, evidenciam que o processo

de aprendizagem de novos conhecimentos não se efetiva em uma abordagem passiva, onde os

discentes são apenas receptores de uma informação, ou um conceito pronto, “só se aprende o

que não se sabe, logo o exercício da aprendizagem é uma atitude criativa.”31

Reigns, o jogo que será analisado, é um caso de um jogo não educativo. Lembrando

que jogos não educativos também são analisados devido à algumas verossimilhanças com a

realidade. Temas como “monarquia”, podem ser tratados em jogos não educativos, e podem

ser conduzidos inspirados ou destoantes da realidade. Ainda que os jogos comerciais, na

maioria das vezes, não estejam em sala de aula como objeto de ensino, eles estão

culturalmente inseridos, portanto, passíveis de análise também no ensino de história.

31 p.12 GIACOMONI, Marcello Paniz; PEREIRA, Nilton Mullet. Jogos e ensino de história. 2018.

30 EGENFELDT-NIELSEN, 2010 apud TELLES, Helyom; ALVES, Lynn. Ensino de história e videogame:
problematizando a avaliação de jogos baseados em representações do passado. Anais do Seminário de Jogos
Eletrônicos, Educação e Comunicação, v. 1, n. 1, 2015.

29 Plataforma: PC, Console, Smartphone, entre outros. Gênero: RPG, Aventura, Ação, Quebra- cabeças,
Simulação, Estratégia, entre outros.
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Reigns: que jogo é esse?

Reigns32 é um jogo digital disponível para PC e mobile nas plataformas: Steam,

Google Play, App Store, Amazon App, TapTap). O jogo tem a tradução literal do título para

“Reinos” em português, faz parte do gênero “Estratégia”, e é ambientado em um local

fictício, mas que pode ser alocado no período entre Idade Média e Idade Moderna, por se

tratar de períodos na história da humanidade nos quais lideram os regimes monarcas, assim

como os temas abordados no jogo. O jogo propõe uma dinâmica simples, onde os

personagens, a narrativa, e toda a jogabilidade são feitas através de cartas, acompanhados de

uma trilha sonora de coros. Os personagens não falam nenhuma língua, se comunicam apenas

através dos cartões, mas soltam sons incompreensíveis de modo a simular alguma interação

de voz. Para o uso do jogo no ensino de história, não ter uma língua oficial é importante para

não limitar a experiência a nações específicas, e sim, poder adequar a simulação à qualquer

experiência histórica com a qual o(a) jogador(a) tenha conhecimento prévio ou que esteja

conhecendo.

A proposta central de Reigns é que o jogador assuma o papel de ser um monarca, e as

situações cotidianas são apresentadas a partir de cartas que vão sendo mostradas em tela para

o jogador, as ações sobre seu reino fictício serão feitas a partir de decisões como “Sim” ou

“Não”, essas respostas geram consequências instantâneas sobre os status de quatro pilares

gerais do reino, que são: satisfação do povo, satisfação da igreja, satisfação das tropas

militares e controle dos recursos.

O principal desenvolvedor do jogo, François Alliot, ao comentar o sucesso da obra e a

dinâmica da jogabilidade, afirma ter vivenciado uma importante decisão política em seu país

de residência que o remeteu ao jogo:

Como francês instalado em Londres, tive o melhor exemplo possível disso no
recente distúrbio político apropriadamente intitulado Brexit. É preocupante
pensar que uma decisão profunda e complexa envolvendo o futuro de um
continente inteiro foi definida pela mesma mecânica de um serviço de
namoro casual: uma escolha binária feita de forma decepcionantemente
simples, esmagando todas as nuances que um assunto complexo exige.

32 O jogo foi produzido pela Nerial, um estúdio de jogos indies localizado em Londres, Inglaterra. Publicado
pela Devolver Digital, localizado em Austin, nos Estados Unidos. Em 2016 foi ganhador do prêmio de melhor
jogo mobile da Play Store. Desde o lançamento, o jogo já ganhou outras versões: Reigns: Her Majesty (nesse
jogo você assume o papel de ser uma rainha), Reigns: The Council (primeira versão do jogo adaptada para uma
versão em tabuleiro) e Reigns: Game of Thrones (versão inspirada em uma série de TV chamada “Game of
Thrones” com tradução literal para “Jogo dos Tronos” em portugẽs, produzida pela HBO de grande audiência
global)
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Deslize para a direita ou para a esquerda. Aceite as enormes consequências
geopolíticas. 33

Esses status aparecem na tela através de ícones que vão enchendo ou esvaziando de

acordo com as consequências daquelas decisões. É possível observar esses elementos nas

imagens da versão mobile a seguir:

Como é possível verificar na parte superior das duas imagens, o ícone da cruz

representa a igreja, o ícone do humanóide representa o povo, a espada representa o exército e

o cifrão são as reservas financeiras. O jogo, através das decisões do(a) jogador(a), indica os

grupos sobre os quais aquela decisão pode influenciar, porém, esconde se será algo negativo

ou positivo. O objetivo do jogo é ficar o máximo de tempo possível no poder. O nome do rei

que você assume enquanto jogador(a), não é escolhido por você, e sim pelo jogo, assim como

seus respectivos nomes nos próximos reinados. Nesse jogo não é possível ser rainha, existe

uma versão parecida do jogo chamada “Reigns: Her Majesty”, onde você só pode ser rainha.

Você perde no jogo quando provoca, através de suas decisões, desequilíbrio de um dos quatro

pilares.

33 How we mixed Tinder and politics to make a premium hit on mobile. Disponível em:
https://www.polygon.com/2016/9/15/12927968/reigns-mobile-pc-ios-royalty-tinder. Acesso em: 22 de jul. de
2021.

13

https://www.polygon.com/2016/9/15/12927968/reigns-mobile-pc-ios-royalty-tinder


Um dos motivos da escolha desse jogo está relacionado com a acessibilidade

facilitada, ele está disponível na Play Store, a plataforma de compras de aplicativos do

sistema operacional Android, que é o mais utilizado do Brasil.34 Um dos entraves está

relacionado ao valor, visto que é um jogo pago, algumas instituições não podem arcar com os

custos de investimentos em materiais didáticos extras.

O jogo não tem um objetivo linear, sendo assim, os objetivos podem ser cumpridos ao

longo das infinitas tentativas de manter-se no poder, visto que a grande dificuldade da

jogabilidade é equilibrar os desejos dos grupos considerados pilares dessa sociedade monarca

(povo, igreja, exército e reservas financeiras). Por que infinitas tentativas? Porque até

completar todos os objetivos, você pode recomeçar o jogo toda vez que morrer. A

possibilidade de continuar tentando até atingir um longo tempo no governo ou atingir os

objetivos propostos pelo jogo, à medida que objetivos são atingidos, as novas tentativas são

incrementadas com novas abordagens que podem te guiar aos objetivos que ainda faltam

completar. Essa dinâmica anteriormente descrita faz parte do aspecto cognitivo que desafia

o(a) jogador(a) à se envolver mais com o jogo, de modo a explorar mais as possibilidades que

permitam o avançar na narrativa.

A dinâmica do jogo é composta por um total de 750 cartas e 36 personagens. Esses

personagens são: O padre, O Diplomata, O Espião, O Príncipe, A Rainha, O Nobre, O

Fazendeiro, O pássaro, O Médico, O Duque, O General, O Comerciante, O Soldado, O bobo,

O Monge, A Bruxa, A Princesa Estrangeira, A Dama, A Cortesã, O Cão Real, O Pássaro

Preto, O Dragão, O Fantasma, A Freira, O Carrasco, O Profeta, O Senhor, O Lobisomem, O

Homúnculo, O Trovador, O Pintor, O Rival, O Esqueleto, O Vidente, O Chefe de Guerra.

É possível perceber que os personagens cumprem o papel de representar figuras

pertencentes a dinâmica social de uma monarquia, enquanto que traz a fantasia ao imaginário,

como por exemplo: fantasma, dragão, lobisomem, homúnculo, esqueleto. A existência desses

personagens fantasiosos abre uma discussão sobre os motivos pelos quais esses personagens

são tão comuns em jogos, filmes e romances literários. Mas a existência da fantasia não é

34 “O levantamento da Bain & Company evidencia a democratização do acesso à Internet no Brasil, com o
aumento de uso da rede passando de 41% para 70% entre 2010 e 2018. 24 milhões de brasileiros entraram na
Internet pela primeira vez por um celular Android nos últimos cinco anos, e o smartphone se firma como
principal meio de acesso: 83% das pessoas das classes D e E só se conectam à Internet pelo dispositivo móvel, e
o computador é usado cada vez menos”. 9 em cada 10 brasileiros usam celular Android, diz relatório do
Google. Disponível em:
https://www.techtudo.com.br/noticias/2020/09/9-em-cada-10-brasileiros-usam-celular-android-diz-relatorio-do-
google.ghtml. Acesso em: 22 de jul. de 2021.
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essencial para definir se uma obra tem menor ou maior potencialidade de uso. Porém, a

existência de personagens que em seus nomes trazem suas respectivas funções dentro de um

reino, contribui para a compreensão da dinâmica social referente à uma estrutura

temporalmente muito distante, a monarquia.

Além das informações gerais que foram apresentadas sobre a dinâmica do jogo, é

necessário refletir os potenciais cognitivos que devem ser desenvolvidos no processo de

educação histórica e como esses processos se relacionam cognitivamente com o jogo.

Segundo Caimi(2012, p.145), “as aprendizagens não ocorrem pela recepção passiva

das informações disponibilizadas pelos professores nas diferentes disciplinas escolares”.

Podemos pensar que essas informações podem vir de várias fontes: textos descritivos,

poemas, quadrinhos, blogs, filmes e nesse caso aqui apresentado, o jogo digital. Essas fontes,

e recursos utilizados, não são por si só a garantia do aprendizado, mas sim, um elemento que

pode contribuir no ponto de partida da relação que será feita, através do(a) docente, entre

conteúdo, fontes e discentes.

A ideia de buscar os objetivos que ainda faltam, conhecer novos personagens e novas

cartas, faz parte do conjunto de estímulos ligados ao ato de jogar. As decisões que precisam

ser tomadas, nem sempre vão estar nos extremos de “bom ou ruim”, mas podem favorecer

um grupo social em detrimento do outro. Essas decisões, segundo a lógica do jogo, devem ser

tomadas com o objetivo de equilibrar as forças. O ato de decidir, é um ponto

pedagogicamente central no jogo.

De acordo com Becker (2013)35, “o indivíduo aprende por força das ações que ele

mesmo pratica: ações que buscam êxito e ações que, a partir do êxito obtido, buscam a

verdade ao apropriar-se das ações que obtiveram êxito”. A iminência de tomar essas decisões,

levam o indivíduo a pensar os motivos pelos quais está tomando uma decisão ao invés de

outra, portanto, ter a necessidade de compreensão do contexto onde essas decisões terão

consequências.

As decisões ao longo do jogo, mostram que se você resolve favorecer demais um

desses pilares, apesar de ficar com o status cheio e satisfeito naquela categoria favorecida

pela decisão, o monarca perde o equilíbrio do poder por causa daquela categoria específica

que entrou em vantagem desigual em relação às outras. Esse tipo de dinâmica nos leva a

pensar em elementos ligados diretamente à dinâmicas sociais abordadas no ensino de história,

mais especificamente em regimes monárquicos. Segundo Caimi (2012),

35 Idem
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A simulação e os jogos de simulação são úteis para viver e compreender
diversos aspectos do passado. A simulação permite refletir acerca de como
incidem as decisões pessoais e o desenvolvimento dos fatos históricos,
constituindo uma estratégia metodológica para a investigação histórica. O
jogo de simulação constitui uma espécie de laboratório social, cujo propósito
seria reproduzir as condições e situações que incidem sobre o objeto de
estudo.36

Os estudos das Ciências Humanas sobre regimes monárquicos, demonstram com

frequência os exemplos históricos onde as decisões concentradas apenas na figura do

monarca, interferem diretamente nas diferentes áreas da sociedade de maneira amplificada,

pois as decisões eram ligadas às necessidades mais básicas de um reino.

A Revolução Francesa, em 1789, pode ser destacada como um episódio da história da

humanidade que traz elementos muito importantes sobre o desequilíbrio do poder em um

regime monárquico e as consequências desse processo.

Pomer (2001) procura analisar as características das monarquias européias,
apontando a monarquia francesa como a mais absoluta que existiu. O autor
demonstra que características como exército, burocracia, impostos,
centralização de poder, dentre outras, servem para mostrar que as monarquias
absolutistas atendiam a certos limites.37

O desequilíbrio de poder em uma civilização, advém do excesso de poder a algum

grupo social sem uma interferência significativa de outros grupos, sendo que o grupo social

que costuma ter excesso ou a centralização do poder corresponde a uma parcela quantitativa

menor da sociedade, nesse caso, os monarcas. Consequentemente, à medida que

numericamente, poucas pessoas são privilegiadas em detrimento da maioria, mais pessoas

ficarão insatisfeitas se as necessidades do setor com representação minoritária no poder não

fossem atendidas, visto que os desejos que estariam sendo executados seriam os desejos da

menor parcela da população.

Nesse caso, o jogo demonstra essa dinâmica citada acima na insatisfação da

população, por exemplo, sendo atingida quando uma medida tomada pelo rei, nesse caso, nós

jogadores(as), favorece o exército ou a igreja.

37 Pomer, 2001 apud CAMPOS, Wellington José. O Absolutismo e a formação dos Estados Nacionais. História,
imagem e narrativas nº 8, abril/2009. Disponível em:
https://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/33540-43418-1-PB.pdf. Acesso em: 22 de jul. de 2021.

36 p.150. CAIMI, Flávia Eloísa. Aprendizagem da história na educação básica: um longo caminho desde os
métodos verbalistas até a investigação histórica. Documento Monumento. Universidade Federal de Mato
Grosso. Vol. 6 - N.1 - JUN/2012
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Um governo monarquista, traz o aspecto da alta quantidade de poder concentrado em

uma menor parcela da população, e no caso da monarquia, o monarca. Essa pessoa não

poderia ser escolhida por algum tipo de votação, afinal o poder na monarquia é hereditário,

precisa vir da linhagem sanguínea, e os casamentos devem ser feitos com nobres de outros

reinos.

Em Reigns existe uma forte tensão entre religião e ciência, e isso aparece em

diferentes momentos. A Igreja condena tudo que é científico, e o personagem “Médico”, em

diferentes momentos tenta fazer experiências para testar tratamentos ou pesquisas, e isso

sempre é apontado como algo ruim para Igreja, que sempre rebaixa os pontos quando o

Médico ganha a permissão para realizar qualquer experimento. Em determinado momento, a

Igreja chega a questionar se o rei concorda com “a verdade de que o sol gira em torno da

Terra”.

A tensão na relação entre Igreja e Ciência não estão distantes da atualidade, é

comumente tratada como assunto político, discutido em telejornais, programas de tv ou

internet, com amplos debates em diferentes aspectos da sociedade. A abordagem dessa

relação dentro de um jogo, pode contribuir para que o(a) estudante consiga perceber como

alguns conflitos da sociedade possuem origens temporais longínquas, assim como perceber as

diferenças desses conflitos na atualidade e no passado. Esse processo de percepção não se

relaciona com a concordância ou discordância das decisões do passado, mas sim, de uma

compreensão contextualizada para a escolha dessas decisões.

A abordagem da hereditariedade acontece quando o nascimento de um filho do rei é

apresentado em uma das cartas, e o status de todos os grupos, assim como os recursos

financeiros, sobem de pontos positivamente. O benefício do casamento aparece para o(a)

jogador(a) no momento que ele tem que tomar a decisão de se casar com alguma “nobre de

outro reino”, e quando a decisão é “Sim” esse aspecto favorece ao reino na totalidade,

subindo o status de todos os grupos, pois, na lógica hereditária da monarquia, o casamento

funciona como uma junção riqueza e poder que deve ser passada adiante através das heranças

destinadas a herdeiros. No jogo, nós somos avisados do benefício que ele teria ao aceitar essa

união através de um personagem chamado “O diplomata”. A hereditariedade é tema

recorrente na abordagem de conteúdos sobre monarquia na escola, sempre com muitos nomes

e sobrenomes que constroem uma árvore genealógica demonstrando como o poder se divide

através das famílias e reinos, e mais uma vez, um tema que pode gerar confusões pela

distância temporal da experiência monárquica na vida de estudantes do século XXI.
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As Cruzadas, nesse jogo, aparece como uma forma de aumentar os recursos

financeiros do reino, onde além de saquear outros reinos parte da sua população morre,

contribuindo para ajudar em uma crise de superpopulação, que tem a potencialidade de

acabar com os recursos do reino, “O massacre de infiéis é uma forma lucrativa de diminuir a

população à cada ano”38. Mesmo o jogo apresentando reinos e personagens fictícios,

movimentos como as Cruzadas foram reais, assim como as intenções de fortalecimento da

Igreja e dos recursos financeiros através desses movimentos. Ao utilizar termos como: papa,

abadia, freiras e padres, a abordagem religiosa mostra-se específica ao Cristianismo, e não

uma religião fictícia, ainda que o jogo não dê nome à essa religião.

A iminência da guerra é mais um elemento da narrativa de Reigns. Durante vários

momentos da narrativa temos que lidar com decisões relacionadas a algum conflito que está

por vir, alguma invasão ou até mesmo o medo do nosso próprio exército, que com poder

demais pode nos dar um golpe, e com a insatisfação completa também pode nos tirar do

poder através da força. A diplomacia surge como uma possibilidade de evitar alguns perigos,

principalmente com um personagem chamado “O diplomata”, que aconselha sempre em

assuntos relacionados a conflitos.

Essas preocupações sobre guerras e diplomacia, são elementos muito trabalhados nos

estudos de governos monárquicos, porém, são também muito presentes em brincadeiras

infantis ou jogos eletrônicos, a união desses dois mundos, a brincadeira(o jogo) e o estudo

histórico pode ser muito significativa na produção de sentidos, onde os elementos estudados

não precisam ser distanciados culturalmente da vida dos discentes, mas ressignificados a

partir de conhecimentos históricos orientados pelos docentes.

A fome é uma preocupação essencial da humanidade, no passado, no presente e no

futuro. O jogo também traz esse aspecto, com elementos que nos remete, por exemplo, a Alta

Idade Média. A “intoxicação do centeio levando à loucura”39, não é uma invenção, a

contaminação alimentar pelo esporão do centeio provocava uma doença chamada

“ergotismo”, que se somava a outras epidemias já presentes no ocidente medieval.40 Para lidar

40 p.179 “Chegada do esporão do centeio ao Ocidente, fomes, mal dos ardentes, geradores de convulsões, de
alucinações, ação dos antonitas, fervor da Cruzada popular, é todo um complexo em que se capta o mundo
medieval em suas desgraças físicas, econômicas, sociais e em suas reações mais desenfreadas e mais
espiritualizadas.”. p.178 “as epidemias causadas pela ingestão de alimentos impróprios ao consumo e,
sobretudo, a mais impressionante de todas, o mal dos ardentes, causado pelo esporão do centeio - e
provavelmente também de outros cereais -, que aparece na Europa no final do século X.”Le Goff, Jacques. A
civilização do Ocidente medieval/tradução de Monica Stahel. - Petrópolis, RJ: Vozes, 2016.

39 Conteúdo de uma das cartas do jogo Reigns
38 Fala que aparece em uma das cartas dos jogos.
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com essas adversidades no jogo, em determinados momentos você encontra as cartas que lhe

permite construir celeiros e hospital em troca de parte dos seus recursos financeiros, quando a

população está sob os efeitos ruins de uma doença, ou passando fome, esses elementos são

acionados automaticamente pelo jogo, dando a oportunidade do(a) jogador(a) tentar

novamente equilibrar os grupos antes de morrer ou ser deposto do governo.

Um jogo de ação, com gráficos sofisticados e detalhados, oferece um tipo de imersão

marcada por uma tentativa de proximidade com a realidade. No caso de Reigns, isso não

ocorre. O gráfico é construído com formas geométricas que formam os personagens ou às

vezes algum tipo de cenário, como é possível observar na ilustração apresentada

anteriormente. Um design mais simplificado do gráfico possibilita a criatividade e

imaginação quanto a civilização que pode ser usada como referência da simulação, um

aspecto de liberdade criativa semelhante à inexistência de uma língua falada pelos

personagens.

O jogo não apresenta explicações para as decisões serem consequências negativas ou

positivas, e ele não precisa exatamente ter essa função de nos dar todas as respostas. A falta

de explicação para essas consequências, pode levar o(a) jogador(a) a tomar decisões baseadas

em lógicas que se referenciam em suas experiências ou em conhecimentos históricos com os

quais ele(a) já teve algum contato. Mais um fator que exige a criatividade, que faz surgir

questionamentos sobre o motivo daquelas ações terem tido aquelas ou outras consequências,

buscando entender a “multicausalidade” da História, elemento presente na investigação

histórica.41

Apesar do jogo não ter uma proposta educativa, a dinâmica da monarquia, de formas

já exemplificadas pelo texto, se mostra inspirada na realidade. Essas regras que são aplicadas

como consequências das decisões monárquicas possibilitadas pelo jogo, e que se relacionam

com a Igreja, com a insatisfação do povo, com a dificuldade de lidar com exércitos, e a

dificuldade do equilíbrio financeiro, são situações encontradas nas leituras históricas de

diferentes regimes monárquicos.

A potencialidade do uso desse jogo digital em sala de aula, apresenta-se através do

conjunto de aspectos relacionados à decisões que devem ser tomadas por quem está jogando.

Estar diretamente envolvido com decisões de um governo monárquico através de uma

simulação, permite que o(a) jogador(a) tenha um olhar sobre as consequências de suas

41 p.23. COSTA, Marcella Albaine Farias. Ensino de História e games: dimensões práticas em sala de aula.
Curitiba: Appris, 2017.
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respectivas decisões nas diversas esferas sociais de um reino, a partir do momento em que o

jogo demonstra essas consequências.

Conclusão

O uso das tecnologias digitais em sala de aula não deve se opor totalmente aos

métodos já utilizados, mas sugere um ensino “híbrido”, a combinação de métodos

tradicionais com os novos instrumentos cotidianos, que não fazem parte apenas da vida de

discentes, mas também de docentes.42 Nós, enquanto profissionais da educação, entendemos

que a docência é uma profissão que possui uma formação continuada após a conclusão das

graduações e pós-graduações. Na academia ou na preparação das aulas do ensino básico,

também já estamos inseridos nesse contexto, em até mesmo o acesso a algumas fontes

geograficamente distantes, tornou-se possível com a internet e a digitalização dessas fontes.

As tecnologias digitais não devem ser compreendidas como a única alternativa de

recurso didático para uma aprendizagem ativa. Os estudos sobre ensino de história

evidenciam o uso de outros recursos como: música, poesia, história em quadrinhos, literatura,

cinema, entre outros. Lembrando que as fontes ou recursos didáticos sem a orientação

necessária dos métodos de investigação histórica, pode também tornar o aprendizado um

processo passivo.

Nenhum recurso didático pode ser considerado perfeito, seja ele um recurso

construído para fins educativos ou a adaptação de elementos culturais para este fim. A

intenção do uso das tecnologias não deve ser a centralização desse recurso como o elemento

mais importante do processo de aprendizagem, de acordo com Costa(2017, p.67),

mesmo vendo a potencialidade de diálogo com os canais tecnológicos, falo, a
partir de minha prática, que esses contato ainda acontece,
predominantemente, de forma pontual, seja pelo acesso restrito à tecnologia
no espaço da escola, materialmente falando, seja pela pouca procura do corpo
docente às ações que envolvam o uso da tecnologia. Não acho que uma aula,
para ser boa e atrativa, deve, necessariamente, fazer uso de tecnologia, até
porque há muitas limitações nesse processo que não podem ser
desconsideradas, mas tenha defendido sua potencialidade no processo do
fazer e do ensinar História.43

A experiência da aplicabilidade do jogo em sala de aula não foi possível devido à

pandemia do COVID-19, no período da produção deste artigo, o ensino básico encontra-se há

43 p.67. COSTA, Marcella Albaine Farias. Ensino de História e games: dimensões práticas em sala de aula.
Curitiba: Appris, 2017.

42 Abordagem do capítulo “Novas Tecnologias”, in: FERREIRA, Marieta de Moraes; OLIVEIRA, Maria Dias
de. Dicionário do Ensino de História. Rio de Janeiro : FGV Editora, 2019.
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mais de um ano sem aulas presenciais na maioria das escolas. Apesar de ser possível fazer

uma adaptação da experiência no ensino remoto, os problemas das escolas do ensino básico

na manutenção das aulas no EAD, limitou muito a possibilidade dos estágios em qualquer

modalidade, suspendendo essas atividades na maioria das instituições.

Mesmo sem a experiência da aplicabilidade, através da análise dessa obra é possível

perceber que as mudanças em relação às tecnologias fazem parte da dinâmica social da

humanidade, promovem novas formas de se relacionar, de consumir e consequentemente de

aprender. Fechar os olhos para essas mudanças ou negar a aplicabilidade delas, no ensino de

história é abrir mão de uma das principais premissas da aprendizagem em história, que é criar

uma conexão entre a aprendizagem e o contexto sócio-cultural dos discentes.
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